Zápis
ze 13. zasedání Komise komunálu a životního prostředí konané dne 22. 9. 2021
Přítomní členové:
Omluvení členové:
Garant komise:

Ing. Joshua Janů, Ing. Jan Zástěra, Mgr. Karel Herold,
Vlasta Vostřežanská, Patrik Chudovský, Igor Jelínek
Ing. Jiří Šenkýř, David Odvárka, Ing. Jaromír Vyboštok,
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města Žďáru nad Sázavou

Návrh programu jednání:
Program:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení přítomnosti hostů
2. Žádost o informace ohledně řešení návrhů a požadavků komise
3. Oprava povrchu komunikace na ul. Nová
4. Dopis předsedy komise městskému úřadu
5. Participace komise na přípravě návrhu rozpočtu města
6. Informace o kácení stromů v majetku města
7. Rekonstrukce okolí Tvrze, petice, zapojení komise do řešení dopravní obsluhy
8. Generel dopravy, chybějící dopravní značky na ul. Vysocká
9. Plánované změny v odpadovém hospodářství /analytická, návrhová část/
10. Zásady regeneračního zemědělství
11. Různé
12. Závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy komise a zjistil usnášeníschoponost
komise. Byl představen a schválen program se změnou, zrušit v projednávání bod 8 a 9 a
nechat k projednání na některé příští zasedání komise.
Hlasování: Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
SCHVÁLENO
Ad 2 ) Žádost o informace ohledně řešení návrhů a požadavků komise
Předseda komise vypsal přijatá usnesení za doby trvání komise s tím, že neví, jestli rada
města projednala a jaké jsou z toho závěry.
Paní místostarostka podala informaci, že se v radě projednalo a k jednotlivým usnesením
napíše pro komisi komentář.
Návrh na usnesení:
“Komise žádá radu města o informaci, jakým způsobem se rada města zabývala níže
uvedenými usneseními komise komunálu a životního prostředí přijatými na jejích
předchozích zasedáních.”
1. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 24. 4. 2019
Komise žádá radu města, aby úřad informoval komisi o aktuálním stavu a dalším
předpokládaném postupu ve věci rozšíření monitoringu kvality vody v řece Sázavě a
identifikace
jednotlivých výpustí do této řeky včetně analýzy chemického složení vypouštěných
odpadních
vod.
2. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 22. 5. 2019
Komise žádá radu města, aby členy komise informovala o výsledku řešení majetkoprávních

jednání. (Pozn.: Myšleno ve věci majetkoprávních vztahů ohledně lávky u viaduktu.)
3. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 22. 5. 2019
Komise doporučuje radě města, aby s ohledem k chystané rekonstrukci povrchů ul. Nádražní
(v
úseku od „Bílého lva“ k poště) zadala příslušným odborů městského úřadu zjistit a navrhnout
možnosti řešení předmětného prostoru tak, aby došlo ke zlepšení stávajícího
neuspokojivého
stavu (pohyb chodců přes plochu městské zeleně, nevyhovující plán a provádění zimní
údržby,
nevhodné stání vozidel taxi v křižovatce a hlavní pěší trase, znečišťování veřejného prostoru
nedopalky cigaret pocházejících od některých řidičů vozidel taxislužby a jejich klientů, emise
výfukových plynů stojících vozidel). Problém s parkováním vozidel taxislužby doporučuje
komise
řešit zajištěním jiných vhodnějších parkovacích míst pro tato vozidla.
4. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 22. 5. 2019
Komise doporučuje radě města, aby v případě, že tak nebylo doposud učiněno, byla
provedena
identifikace výpustí odpadních vod do řeky Sázavy v úseku od Měú po ČOV
5. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 26. 6. 2019
Komise projednala návrh na zefektivnění provozu parkoviště na Libušíně. Komise
doporučuje radě města:
a) Aby prostřednictvím příslušným odborů městského úřadu nechala provést úpravu
parkoviště
tak, aby na něm byl vytvořen dostatečný prostor pro snadné otáčení vozidel. Toto místo pro
otáčení vozidel je zapotřebí situovat co nejblíže k Obchodnímu centru Libušín (budova s č. o.
38na ul. Dolní)
b) Nechat zhotovit analýzu pro účely zjištění, zda v předmětné lokalitě by bylo účelné
vyznačení
jednotlivých parkovacích stání příslušným vodorovným značením a pokud výsledek analýzy
bude kladný, tak toto vodorovné znační nechat zhotovit včetně vytvoření menších a
bezpečných
stání pro uživatel motocyklů a skútrů
d) Prověřit možnosti rozšíření bočních parkovacích ploch za účelem zvýšení kapacity
parkoviště
6. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 26. 6. 2019
Komise doporučuje radě města, zadat pasportizaci dešťové kanalizace a zajistit její řádné
provozování –
7. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 26. 6. 2019
Komise projednala návrh řešení problémů s dešťovou vodou na ul. Dr. Drože a ul. Kovářova.
Komise doporučuje radě města, aby se zabývala předloženým materiálem a informovala
KKŽP
8. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 16. 10. 2019
Komise doporučuje radě města jednat s vlastníkem mostu a vyřešit nebezpečnou situaci na
tomto mostě ještě před zimním obdobím (včetně kontroly stavebního povolení mostu).
(Pozn.: Jedná se o most u Konventského rybníka.)
9. Usnesení komise přijaté na zasedání dne 16. 10. 2019
Komise projednala problematiku parkování ve městě a doporučuje radě města, aby zvážila:
a) Prostřednictvím městského úřadu prověřit možnosti vzniku nových parkovacích stání v
lokalitách, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálub) Požádat městský úřad o vytvoření návrhu na výstavbu nových parkovacích stání v
souladu
se zjištěnými množství na základě bodu a)
c) Pro výstavbu nových parkovacích stání použití přírodních povrchů, např. štěrkových
zatěžovaných trávníků viz. příloha č. 2 tohoto materiálu.

Ad 3) Oprava povrchu komunikace na ul. Nová
Členové diskutovali o opravě hlavní silnice I/37 a problematických objízdných trasách přes
Vysočany v době oprav.
Návrh na usnesení:
“Komise doporučuje radě města začlenit do rozpočtu města na rok 2022 opravu
povrchu komunikace na ul. Nová.”
Dále doporučujeme po dobu opravy ulice Bezručova umístit Zákaz stání do přilehlých
ulic
Hlasování: Pro: 6
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Dopis předsedy komise městskému úřadu
Předseda komise poděkoval za odpověď paní vedoucí Wurzelové.
Členové komise vzali na vědomí náměty předsedy komise adresované dne 8. 9. 2021
městskému úřadu. Členové komise vzali na vědomí písemnou reakci vedoucí odboru
komunálních služeb. Komise doporučuje radě města, aby k projektům realizovaným
odborem strategického rozvoje a investic bylo umožněno včasné připomínkování
odborem komunálních služeb a správců a příslušnými komisemi rady města (rozvoje a
komunálu a
životního prostředí).”
Hlasování: Pro: 6
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Odešel p. Herold na jednání Klubu zastupitelů.
Ad 5) Participace komise na přípravě návrhu rozpočtu města
Komise má zájem zapojit se a být informována o tvorbě rozpočtu a možnosti do něj
zasahovat.
Návrh na usnesení:
“Komise se obrací na radu města s dotazem, jakým způsobem hodlá členy komise
zapojit do tvorby návrhu příslušných kapitol rozpočtu města pro rok 2022 týkajících se
komunálu a životního prostředí.”
Hlasování: Pro: 5
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Informace o kácení stromů v majetku města
Diskuse o pokácení lípy na Libušíně, požadavek předsedy, aby souhrnný seznam
požadavků šel jako informace radě města, komisi i na webu
Návrh na usnesení:
“Komise požaduje, aby ji městský úřad informoval o všech budoucích podání žádostí
o vydání povolení ke kácení stromů v majetku města a o vydání rozhodnutí o povolení
ke kácení stromů v majetku města. Komise doporučuje radě města, aby zařídila
zveřejnění příslušných dokumentů ohledně kácení stromů na webových stránkách
města.”

Hlasování: Pro: 5
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 7) Rekonstrukce okolí Tvrze, petice, zapojení komise do řešení dopravní obsluhy
odbor SRI dát připomínkovat ostatním odborům a komisím nové projekty
Řešení dopravní obsluhy v této oblasti - tyto informace jsou v řešení na komisi rozvoje
Jak bude řešeno zajíždění do této oblasti
Ad 10) Zásady regeneračního zemědělství
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/zasady-regeneracniho-zemedelstvi
Ad 11) Různé
Za DPS Haškova – neposečeno
U Vesny v chodníku díra – směrem k OC Convent
Ad 12) Závěr

Příští zasedání komise se uskuteční 20. 10. 2021 v 15 hodin.

Zapsala tajemnice komise:

Miluše Kozáková

Schválil:

Ing. Joshua Janů

